
In het kantoor van directeur Hans de 
Graaf hangt een aantal fraaie fotolijsten 
van vorige jubilea. Het transportbedrijf, 
dat op 26 november 1929 werd 
opgericht, laat de jubileumjaren duidelijk 
niet ongemerkt voorbij gaan en dat is 
ook volgend jaar niet het geval. ‘We zijn 
druk bezig met het aanpassen van onze 
uitstraling’, vertelt De Graaf. 
Een flinke klus. Het wagenpark van C. Van  
den Heuvel & Zonen B.V. bestaat immers 
uit liefst 62 vrachtauto’s, variërend van 
bestelbusjes tot vrachtwagens met 
oplegger. Daarmee vervoert het Gorcumse 
bedrijf goederen voor zowel bedrijven als 
particulieren door voornamelijk Nederland 
en België, maar ook Duitsland en Frankrijk. 

Een groot contrast met wat er te zien is 
van het eerste (25-jarig bestaan) jubileum 
in het kantoor van Hans de Graaf. Hij lacht 
en vertelt: ‘In 1929 zijn vier broers Van den 
Heuvel begonnen met bakfietsen. Toen ik in 
1980 hier begon te werken, zaten we nog 
met twaalf chauffeurs in de Keizerstraat in 
de binnenstad. Nu hebben we meer dan 
tachtig werknemers, 3500 vierkante meter 
werkvloer, vijfduizend vierkante meter 
parkeerruimte en twintigduizend vierkante 
meter opslagruimte.’
Na de Keizerstraat verhuisde het bedrijf 
in 1990 naar Werkendam, waarna in 
2002 de overgang werd gemaakt naar 
de huidige locatie aan de Techniekweg te 
Gorinchem. ‘Eigenlijk is deze locatie na 

achttien jaar alweer te klein geworden. De 
helft van ons wagenpark staat elders en 
dus niet ‘thuis’. Onze ambitie is om binnen 
twee of drie jaar nieuwbouw te plegen en 
te groeien naar twintigduizend vierkante 
meter. Het liefst in Gorinchem.’

Chauffeurs
Om die groei waar te kunnen maken, is C. 
Van den Heuvel & Zonen B.V. hard op zoek 
naar nieuwe chauffeurs. Waar deze aan 
moeten voldoen? ‘Ons motto is: als we niets 
horen, gaat het goed. Ofwel: een chauffeur 
die zijn eigen ding kan doen, zelfstandig kan 
werken en geen schade rijdt.’
Het transportbedrijf biedt in de zoektocht 
naar nieuw personeel tevens interne 

opleidingen en cursussen aan. Zo wordt 
continu gezocht naar jonge enthousiaste 
vrachtwagenchauffeurs die via deze manier 
aan het bedrijf verbonden blijven.

DistriXL
Een van de redenen voor de continue groei 
van C. Van den Heuvel en Zonen B.V. is 
DistriXL, dat door De Graaf zelf is bedacht. 
DistriXL is een samenwerkingsverband 
tussen acht familiebedrijven in de 
Nederlandse transportsector. ‘DistriXL 
deelt Nederland op in verschillende regio’s. 
De deelnemende bedrijven rijden met 
goederen naar elkaar toe. De een met 
goederen voor de regio van de ander en 
andersom. Ze hevelen de goederen aan 

elkaar over en zorgen dat deze binnen 
24 uur worden afgeleverd. Zo rijden de 
bedrijven de helft van de kilometers en is 
het rendement veel hoger.’

Honderd jaar
Met het 90-jarig bestaan aanstaande 
is, kijkt De Graaf alvast verder vooruit. 
‘Als we honderd jaar bestaan, zitten 
we in een nieuw pand, hebben we 125 
werknemers en dertig vrachtauto’s meer. 
Daardoor kunnen we onze klanten nog 
meer ontzorgen. Zo kunnen zij zich richten 
op de verkoop van goederen en wij op 
warehousing en distributie’, aldus de 
toekomstvisie van De Graaf, die deze groei 
vooral op maatschappelijk verantwoorde 

manier wil maken. ‘Met DistriXL werken 
we in elk geval al efficiënter, maar we 
investeren waar mogelijk ook in de 
nieuwste auto’s met de hoogste Europese 
emissiestandaarden. Binnen DistriXL 
hebben we tezamen zeshonderd auto’s, 
bijna allemaal Euro 6 en zelfs elektrische 
en geluidsarme auto’s voor binnensteden. 
Wat er over tien jaar rondrijdt is geheel 
onbekend, wellicht vrachtauto’s zonder 
chauffeur rijdend op waterstof, die met een 
laptop bestuurd worden vanaf kantoor.’

Meer informatie over C. van den Heuvel en 
Zonen B.V. is te vinden op www.heuvel-
transport.nl. Daar zijn ook verschillende 
vacatures op te vinden.

C. VAN DEN HEUVEL & ZONEN B.V. 

blijft groeien, 
ook op 90-jarige
leeftijd
Transportbedrijf C. van den Heuvel & Zonen B.V. is al 
89 jaar een begrip in Gorinchem en de Nederlandse 
transportwereld. Het bedrijf is nog altijd groeiende 
en om het 90-jarig bestaan volgend jaar te vieren 
werkt het bedrijf hard aan een nieuwe uitstraling. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

